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На  основу  чл.  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС”  бр.  124/2012,
14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова
(„Службени гласник РС” бр. 86/2015),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-
174/2020 од дана 20.05.2020.г. и Решења о образовању комисије за  јавну набавку број IV-404-
174/2020 од дана 20.05.2020.г. припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН
K 19/20:

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 

МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –
ВАЗДУХ, ВОДА И БУКА 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН К 19/20

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци
3

II Врста,  техничке  карактеристике  (спецификације),
квалитет, количина и опис услуге

4
III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и

76.  ЗЈН  и  упутство  како  се  доказује  испуњеност  тих
услова

19

IV Критеријум за доделу уговора 23

V Обрасци који чине саставни део понуде 24

VI Модел уговора о јаној набавци 34

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 38
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

           ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Град Суботица, Градска управа
Трг слободе 1, 24000 Суботица  
ПИБ:  100444843,  матични  број:  08070695,  текући  рачун:  840-27640-46,  НБС  Управа  за

трезор
Интернет страница: www.subotica.rs 

ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној набавци.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број ЈН К 19/20 су услуга мониторинга параметара животне средине
– ваздух, вода, и бука.

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Назив и ознака из општег речника набавке: 
 90711500 праћење стања животне средине, осим у грађевинарству
 90731400 услуге мониторинга или мерења загађења ваздуха
 90731800 праћење концентрације суспендованих честица у ваздуху
 90733100 услуге праћења или надзора над загађењем површинских вода
 90742300 услуге праћења загађења буком

КОНТАКТ
е-маил: javnenabavke@subotica.rs
Радно време наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

SPECIFIKACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE MONITORINGA PARAMETARA ŽIVOTNE
SREDINE – VAZDUH, VODA I BUKA

       1. MONITORING VAZDUHA
1.1.  -  Cilj  ispitivanja  je  praćenje kvaliteta vazduha,  odnosno utvrđivanje  koncentracije  zagađujućih

materija,  radi  ostvarivanja mera sprečavanja ili  smanjenja štetnih uticaja na zdravlje ljudi i  životnu sredinu.
Ocena kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Subotica vršiće se ispitivanjem uzoraka prema odredbama Zakona
o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“ br. 36/09 i 10/13), Uredbe o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po
zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“ br. 104/2018), shodno
Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“ br. 11/10, 75/10 i 63/13), na
teritoriji Grada Subotice.

1.2. - Period ispitivanja 
Ispitivanje će se obavljati u periodu od dana zaključenja ugovora do 30.06.2021. godine.

       1.3. - Vrste ispitivanja:
 1.3.1. Ispitivanje zagađujućih materija; 
          1.3.2. Ispitivanje aeropolena. 

1.3.1. - Ispitivanje zagađujućih materija obuhvata:

1. Određivanje masene koncentarcije suspendovanih čestica ( PM10 ) u 24 -časovnim uzorcima ambijentalnog 
vazduha referentnom metodom (SRPS EN 12341: 2015), tokom godine sa vremenskom pokrivenošću od 90% 
- Hemijska analiza sadržaja uzoraka suspendovanih čestica ( PM10 ) na sledeće polutante:

 teški metali / metaloid (olovo, nikl, kadmijum, arsen), referentnom metodom (SRPS EN 14902: 
2008/AC:2013) ili drugom akreditovanom metodom koja je u skladu sa standardom SRPS EN 14902: 
2008/AC:2013,   24-časovno, tokom godine, sa  vremenskom pokrivenošću od 90%;

 policiklični aromatični ugljovodonici (benzo-a-piren), referentnom metodom (SRPS ISO 15549:2010),
56 dana u 8 ravnomerno raspoređenih nedenja  24-časovno, tokom godine.

2. Određivanje masene koncentarcije suspendovanih čestica (PM2.5) u 24-časovnim uzorcima  ambijentalnog
vazduha referentnom metodom (SRPS EN 12341:2015),  tokom godine sa vremenskom pokrivenošču od 90% 

Lokalitet uzorkovanja zagađujućih materija dat je u Tab. 1.3.1.1. 

Tabela 1.3.1.1. - Oznaka, naziv, adresa i geografske koordinate lokaliteta uzorkovanja zagađujućih materija
Redni
broj

lokalite
ta

Oznaka Naziv i adresa lokaliteta Geogr. širina Geogr. dužina

1. SKO Osnovna škola „Sonja 
Marinković“; Mala škola, 
Subotica, Sonje Marinković br.
45

46°05'32.9"N 

 

19°40'02.2"E
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Tabela 1.3.1.2. - Grupe parametara, godišnja dinamika i lokaliteti ispitivanja prema grupama parametara
Grupe

parametara 
Vrste

zagađujučih
materija u
vazduhu

Ref. metoda Broj analiza Lokalitet ispitivanja (redni
broj iz tab. 1.3.1.1)

Tip
stanice

A

 PM10

- koncentracija 

-teški metali/ 
metaloid:
Pb,
Cd, 
Ni, 
As

SRPS EN
12341:2015

SRPS EN
14902:2008/
AC:2013 ili

drugom
akredi-

tovanom
metodom
koja je u
skladu sa

standardom
SRPS EN

14902: 2008/
AC:2013

336

336
336
336
336

SKO - Osnovna škola
„Sonja Marinković“ (1)

U

B  Benzo (a) piren SRPS  
15549:2010

56 

C  PM2.5
SRPS EN

12341:2015
336

LEGENDA:
U-urbana
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1.3.2. Ispitivanje aeropolena 
          Tabela 1.3.2.1. - Naziv, adresa i geografske koordinate lokaliteta uzorkovanja aeropolena

Oznaka
lokaliteta

Naziv lokaliteta Geogr. širina Geogr. dužina

ZJZ Subotica – zgrada javne ustanove 
Zavod za javno zdravlje Subotica

46°6'17'' N 19°40'6'' E

Tabela 1.3.2.2. - Godišnja dinamika ispitivanja aeropolena

Naziv
parame

tra

Identifikacija biljne
vrste polena                                       Dinamika pregleda Broj analiza Tip stanice

D 1. aeropolen 24-časovno raspoređeno tokom 
sezone cvetanja  

40 nedelja U

Monitoring polena obavlja se sakupljanjem polena aparatom marke Burkard ili odgovarajućim, a nakon
kvalitativnog i kvantitativnog pregleda rezultat se izražava brojem zrna biljne vrste polena u m3 vazduha.
        
1.4. - Izveštavanje

Ponuđač je dužan da izveštaje dostavlja sledećom dinamikom i u sledećim rokovima:
A), B) i C) rezultati zagađujućih materija:

 mesečni izveštaji - do 12. u mesecu za prethodni mesec
 godišnji izveštaji - 28. februara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu 

            D) rezultati ispitivanja polena:
 nedeljni izveštaji - do srede tekuće nedelje za prethodnu nedelju 
 godišnji izveštaji - do 31. decembra tekuće godine za istu kalendarsku godinu

Izveštaji treba da sadrže:
 sve relevatne informacije neophodne za tumačenje rezultata (datum uzorkovanja, oznaku lokaliteta iz

Tab. 1.3.1.1., geografske koordinate lokaliteta, pun naziv ispitivanih  parametara, tip primenjene analize
po pojedinačnim parametrima sa mernom nesigurnošću i granicom detekcije, i dr.);

 za izveštaje o ispitivanju zagađujućih materija, tekstualno tumačenje rezultata u skladu sa Uredbom o
uslovima za monitoring i  zahtevima kvaliteta  vazduha („Sl.  glasnik  RS“  br.11/10,  75/10  i  63/13)  i
drugim propisima iz oblasti zaštite vazduha;

 za izveštaje o ispitivanju polena u vazduhu, broj polenovih zrna identifikovanih biljnih vrsta po jedinici
zapremine i prognozu za narednu nedelju. 

Izveštaji se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi i to:
 u štampanoj formi, potpisani i overeni pečatom ponuđača, u jednom primerku;
 u elektronskoj formi, elektronskom poštom na adresu zivotnasredina@subotica.rs, i to:
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  u .doc formatu, bez pečata i potpisa (po sadržaju identičan izveštaju u štampanoj formi), pri
čemu  naziv  fajla  mora  da  nosi  sledeću  oznaku:  “MA-GODINA-MESEC”,  za  mesečne
izveštaje  o  ispitivanju  zagađujućih  materija,  gde  se  godina  i  mesec  odnose  na  period
ispitivanja  (npr:  MA-2020-08.doc – mesečni  izveštaj  za  ispitivanje);  MA-AB-GODINA-
BR.NEDELJE, za nedeljne izveštaje ispitivanja polena u vazduhu (npr: MA-AB-S-2020-
26.doc)

 u .xls formatu, popunjavanjem obrasca za unos i dostavu podataka, propisanog od strane
Agencije za zaštitu životne sredine, koji sadrži sledeća polja:
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1.5. - Cena monitoringa kvaliteta vazduha

Grupa
parametar

a

Ukupan broj
uzoraka

Cena po
uzorku

 (din bez
PDV-a)

Cena po uzorku
(din sa PDV-om)

Ukupna cena po
grupi 

(din bez PDV-a)

Ukupna cena
po uzorku 

(din sa PDV-om)

A 336

B 56

C 336

D 40

UKUPNO (din)
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2. MONITORING POVRŠINSKIH VODA

2.1. - Cilj ispitivanja
Cilj  ispitivanja  je  ispitivanje  koncentracije  zagađujućh materija  i  određivanje  ekološkog i  hemijskog
statusa (potencijala)  površinskih voda na teritoriji  grada Subotice,  u skladu sa Uredbom o graničnim
vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje  („Sl.  glasnik  RS“  br.  50/12)  i  Pravilnikom o  parametrima  ekološkog  i  hemijskog  statusa
površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Sl. glasnik RS“ br.
74/11).

2.2. - Period ispitivanja
Ispitivanje će se obavljati u periodu od dana zaključenja ugovora do 30.06.2021. godine.

2.3. - Lokacije ispitivanja
Ispitivanje površinskih voda obavljaće se na 9 unapred definisanih tačaka, kao i na lokacijama na teritoriji
grada Subotice po nalogu naručioca (tabela 2.3.1.).

Tabela 2.3.1. – lokacije ispitivanja
Redni br.
lokaliteta

Oznaka
lokaliteta

Naziv lokaliteta Geogr. širina Geogr. dužina

1. P1a Jezero Palić – I sektor, laguna 1 46°04'53"N 19°41'56"E
2. P1b Jezero Palić – I sektor, laguna 2 46°04'51"N 19°42'12"E
3. P1c Jezero Palić – I sektor, laguna 3 46°04'57"N 19°42'15"E
4. P1 Jezero Palić – I nasip 46°04'51.5"N 19°42'23.5"E
5. P2 Jezero Palić – II nasip 46º04'51"N 19º42'24"E
6. P3 Jezero Palić – III nasip 46º04'28"N 19º43'33"E
7. P4s Jezero Palić – IV sektor - sredina  46°5'21"N 19°45'28"E
8. P4 Jezero Palić – IV sektor-  izliv iz jezera 46º05'40"N 19º45'52"E
9. PL Kanal Palić - Ludaš 46º06'27"N 19º48'33"E

10. L1 Jezero Ludaš - severni deo 46º06'11"N 19º49'16"E
11. L2 Jezero Ludaš - srednji deo 46º05'27"N 19º49'53"E
12. L3 Jezero Ludaš - južni deo 46º03'59"N 19º49'48"E
13. VL Akumulacija „Velebit“* 46º04'33"N 20º02'44"E
14. P4z Jezero Palić – Ženski štrand* 46°05'50"N 19°45'20"E
15. P4m Jezero Palić – Muški štrand* 46°05'33"N 19°45'51"E
16. P4p Jezero Palić – Peščana plaža* 46°05'15"N 19°45'47"E

* po nalogu naručioca, uz specificiranje parametara najmanje 15 dana pre dana uzorkovanja
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2.4. - Parametri ispitivanja
Ispitivanja  površinskih  voda  obuhvataju  analizu  parametara  definisanih  Uredbom  o  graničnim
vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje  („Sl.  glasnik  RS“  br.  50/12)  i  Pravilnikom o  parametrima  ekološkog  i  hemijskog  statusa
površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Sl. glasnik RS“ br.
74/11), i to:

A1 – Osnovni fizičko-hemijski parametri (tabela 2.4.1.)
A2 – Prošireni fizičko-hemijksi parametri (tabela 2.4.2.)
B1 – Osnovni hidrobiološki parametri (tabela 2.4.3.)
B2 – Kvalitativni i kvantitativni sastav planktona (tabela 2.4.4.)
B3 – Kvalitativni i kvantitativni sastav perifitona i makrozoobentosa (tabela 2.4.5.)
C – Mikrobiološki parametri (tabela 2.4.6.)

D1  – Osnovni parametri i količina nutrijenata u sedimentu (tabela 2.4.7.)
D2  – Zagađujuće materije u sedimentu (tabela 2.4.8.)

Tabela 2.4.1. - Osnovni fizičko-hemijski parametri  (A1)

Parametar Jedinica mere 

1. Temperatura vazduha °C

2. Temperatura vode °C

3. Boja vode opisno

4. Miris opisno

5. Providnost cm

6. Vidljive materije opisno

7. Elektroprovodljivost na 20°C [mS/cm] 

8. Ukupna količina soli [mg/l] 

9. pH -

10. Rastvoreni kiseonik [mg O2/l] 

11. Zasićenost kiseonikom % 

12. BPK5 [mg O2/l] 

13. HPK (bihromatna metoda) [mg O2/l] 

14. HPK (permanganatna metoda) [mg O2/l] 

15. Ukupni organski ugljenik (TOC) [mg/l] 

16. Amonijum jon  [mg N/l] 

17. Nitrati [mg N/l] 

18. Ukupan fosfor (P) [mg P/l] 

19. Ukupan rastvorljivi fosfor (P) [mg P/l] 

20. Hloridi [mg/l] 

21. Hlorofil „a“ [mg/m3] 
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Tabela 2.4.2. - Prošireni fizičko-hemijksi parametri (A2)

Parametar Jedinica mere 

1. Suspendovane materije mg/l 

2. Ukupan azot po Kjeldahl-u [mg N/l] 

3. Mineralni azot [mg N/l] 

4. Ukupan azot [mg N/l] 

5. Nitriti [mg N/l] 

6. Nejonizovani amonijak [mg/l NH3] 

7. Ortofosfati [mg P/l] 

8. Sulfati [mg/l] 

9. Arsen [μg/l] 

10. Bor [μg/l] 

11. Bakar [μg/l] 

12. Cink [μg/l] 

13. Hrom (ukupni) [μg/l] 

14. Gvožđe (ukupno) [μg/l] 

15. Mangan (ukupni) [μg/l] 

16. Površinski aktivne materije (kao laurilsulfat) [μg/l] 

Tabela 2.4.3.  – Osnovni hidrobiološki parametri (B1)

Parametar Jedinica mere 

Broj individua u fitoplanktonu i kvantitativna 
zastupljenost grupa

106 ćelija/ml

Broj individua u zooplanktonu i kvantitativna 
zastupljenost grupa

ind/ml

Biomasa zooplanktona mg/l

Kvantitativna zastupljenost grupa u 
fitoplanktonu  

% po grupama

Kvantitativna zastupljenost grupa u 
zooplanktonu   

% po grupama
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Tabela 2.4.4. - Kvalitativni sastav planktona (B2)

Parametar Jedinica mere 

Kvalitativni sastav fitoplanktona spisak vrsta i relativne abundance

Kvalitativni sastav zooplanktona spisak vrsta i relativne abundance

Indeks saprobnosti (S) po Pantle Buck-u na 
osnovu planktona

-

Tabela 2.4.5. - Kvalitativni i kvantitativni sastav perifitona i makrozoobentosa (B3)

Kvalitativni sastav fitoperifitona spisak vrsta 

Kvalitativni sastav zooperifitona spisak vrsta 

Kvalitativni sastav makrozoobentosa spisak vrsta

Kvantitativni sastav makrozoobentosa ind/m2

Tabela 2.4.6. - Mikrobiološki parametri (C)

Parametar Jedinica mere 

Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla cfu/100ml 

Ukupan broj koliformnih bakterija cfu/100ml 

Broj crevnih enterokoka cfu/100ml 

Broj aerobnih heterotrofa (metoda Kohl) cfu/1 ml 

Tabela 2.4.7. - Osnovni parametri i količina nutrijenata u sedimentu (D1)

Parametar Jedinica mere 

pH vrednost

Neorganski deo sedimenta

Organski deo sedimenta

Ukupan rastvorljivi azot

Ukupan azot

Ukupan fosfor

Tabela 2.4.8. - Zagađujuće materije u sedimentu (D2)

Parametar Jedinica mere 

1. Arsen (As) mg/kg 

2. Kadmijum (Cd) mg/kg 

3. Hrom (Cr) mg/kg 
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4. Bakar (Cu) mg/kg 

5. Živa (Hg) mg/kg 

6. Olovo (Pb) mg/kg 

7. Nikl (Ni) mg/kg 

8. Cink (Zn) mg/kg 

9. Mineralna ulja mg/kg 

10. Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) mg/kg 

11. Polihlorovani bifenili (PCB) mg/kg 

12. DDT ukupni3 µg/kg 

13. Ciklodien pesticidi4 µg/kg 

14. HCH ukupni5 µg/kg 

15. Alfa-endosulfan µg/kg 

16. Heptahlor µg/kg 

17 Heptahlor-epoksid µg/kg 

2.5. Godišnja dinamika ispitivanja unapred definisanih parametara

Tabela 2.5. - Dinamika ispitivanja po mesecima, sa naznačenim lokalitetima i parametrima

Grupa
parametara

Meseci u kojima se obavlja
ispitivanje

Dinamika (1-
mesečno, 2-
dvonedeljno) Lokalitet (redni br. iz tabele 2.3.1.)

A1
jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, 
avg, sep, okt, nov, dec 2 1,2,3

A1
jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, 
avg, sep, okt, nov, dec 1 4,8,9,10

A1 jan, apr, jul, okt 1 5,6,7,11,12

A2 jan, apr, jul, okt 1 4,5,6,7,8,9,10,11,12

B1
jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, 
avg, sep, okt, nov, dec 1 4,8,10

B1 jan, apr, jul, okt 1 5,6,7,9,11,12

B2 jan, apr, jul, okt 1 4,5,6,7,8,9,10,11,12

B3 april, jul 1 4,5,6,7,8,9,10,11,12

C jan, apr, jul, okt 1 4,5,6,7,8,9,10,11,12

D1 jan, apr, jul, okt 1 4,5,6,7,8,9,10,11,12

D2 jul 1 10

2.6. Ispitivanje parametara po nalogu naručioca

Ispitivanje parametara grupe A1 (tab. 2.4.1.) na lokalitetu br. 13 (tab. 2.3.1.) obavljaće se samo po potrebi, uz
pismeni nalog naručioca najmanje 15 dana pre  planiranog uzorkovanja.  Ukoliko se  za to  ukaže potreba,
naručilac  može naložiti  uzorkovanje  i  na  drugom lokalitetu na teritoriji  grada Subotice,  u  obimu koji  je
predviđen specificiranim brojem uzoraka po nalogu naručioca.
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Ispitivanje parametara gupe C (tab. 2.4.6.) će se na lokalitetima br. 14,15 i 16 (tab. 2.3.1.) obavljati samo po
potrebi, uz pismeni nalog naručioca najmanje 15 dana pre planiranog uzorkovanja.

2.7. - Izveštavanje

Ponuđač je dužan da izveštaje dostavlja sledećom dinamikom i u sledećim rokovima:
 mesečni izveštaji - do 12. u mesecu za prethodni mesec
 godišnji izveštaji - 28. februara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu 

             
Izveštaji treba da sadrže:

 sve relevatne informacije neophodne za tumačenje rezultata (datum uzorkovanja, oznaku lokaliteta iz
Tab. 2.3.1., geografske koordinate lokaliteta, pun naziv ispitivanih  parametara, tip primenjene analize
po pojedinačnim parametrima sa mernom nesigurnošću i granicom detekcije, i dr.);

 tumačenje u skladu sa važečim propisima. 

 Izveštaji se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi i to:
 u štampanoj formi, potpisani i overeni pečatom ponuđača, u jednom primerku;
 u elektronskoj formi, elektronskom poštom na adresu zivotnasredina@subotica.rs, u .doc

formatu, bez pečata i potpisa (po sadržaju identični izveštajima u štampanoj formi), pri
čemu nazivi fajlova moraju da budu u sledećem formatu:

  “MH-PARAMETRI-GODINA-MESEC”,  gde  se  mesec  odnosi  na  mesec  u  kome  je
obavljeno uzorkovanje, a parametri na tip analize: FH-fizičko-hemijski parametri vode,
HB-hidrobiološki  parametri,  PL-kvalitativni  sastav  planktona,  MB-mikrobiološki
parametri, SD-ispitivanje sedimenta (npr: MH-FH-2020-08.doc). 

2.8. - Ukupan broj uzoraka po parametrima

Grupa 
parametara

Broj uzoraka na 
unapred utvrđenim 
lokaltetima po 
unapred utvrđenoj 
dimanici

Broj uzoraka
po nalogu 
naručioca

Ukupan broj uzoraka

A1 140 4 144

A2 36 0 36

B1 60 0 60

B2 36 0 36

B3 18 0 18

C 36 12 48

D1 36 0 36

D2 1 0 1
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2.9. - Cena monitoringa površinskih voda i sedimenta

Grupa 
parametara

Ukupan 
broj 
uzoraka

Jedinična cena po 
grupi parametra u 
(din. bez PDV-a)

Jedinična cena 
po grupi 
parametra u 
(din. sa PDV-a)

Ukupna cena po 
grupi parametra u 
(din. bez PDV-a) 

Ukupna cena po grupi 
parametra u (din. sa 
PDV-om)

A1 144
A2 36

B1 60

B2 36

B3 18

C 48

D1 36

D2 1

UKUPNO (din)
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3. MONITORING NIVOA KOMUNALNE BUKE 

3.1. Cilj  ispitivanja je utvrđivanje stanja životne sredine i pravilnog odabira preventivnih mera radi
zaštite i unapređenja zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine.

3.2. Period ispitivanja 
Ispitivanje će se obavljati u periodu od dana zaključenja ugovora do 30.06.2021. godine.

3.3.  Program  ispitivanja  nivoa  komunalne  buke  obuhvatiće  praćenje  nivoa  komunalne  buke
merenjem,  ispitivanjem i  ocenjivanjem indikatora  buke kojima se  opisuje  buka u životnoj  sredini  i  koji
ukazuju na štetne efekte buke.
   Izbor mernih mesta vršiće se u skladu sa namenama površina, a prema Zakonu o zaštiti od buke u
životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10), Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima,
metodama za  ocenjivanje  indikatora  buke,  uznemiravanja  i  štetnih  efekata  buke  u  životnoj  sredini  („Sl.
glasnik RS“ br. 75/10) i Odluci o merama za zaštitu od buke u životnoj sredini („Sl. list Grada Subotica br.
33/11) 
         

3.4. Vrste merenja
3.4.1. sistematska 
3.4.2. indikativna

3.4.1. – Sistematska merenja
           Tabela 3.4.1.1. Lokaliteti za sistematska merenja

Namena površina Merna mesta Geogr. širina Geogr. dužina

Zona stanovanja M.Z. „Dudova šuma“ ulica 46°6'50'' N 19°39'44'' E

Zona duž
saobraćajnica

M.Z. „Aleksandrovo“ raskrsnica 46°4'16'' N 19.°45'56'' E

Turističko
područje 

Palić – kod „Muškog štranda“ 46°5'35'' N 18°45'56'' E

Zona stanovanja M.Z. „Čantavir“ 45°55'16'' N 19°45'53'' E

Industrijsko
područje 

Industrijska zona – Somborski put 46°5'22'' N 19°45'15'' E

Merni intervali izabrani su tako da obuhvate ciklus promena nivoa merene buke u toku dnevnog, večernjeg i 
noćnog perioda.
Period od 24 časa deli se na tri referentna intervala i to:
Dan – od 6h do 18h    
Veče – od 18h do 22h 
Noć – od 22 h do 6 h.

Merenja će se obavljati u dva ciklusa i to u oktobru i maju.

3.4.2. - Indikativna merenja 

Ispitivanje parametara nivoa komunalne buke u životnoj sredini na 5 lokaliteta sa merenjima dva referentna
intervala  obavljaće  se  samo  po  potrebi,  uz  pismeni  nalog  naručioca  najmanje  15  dana  pre  planiranog
uzorkovanja.
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3.5. - Parametri ispitivanja

Ispituju se sledeći nivoi akustičkog opterećenja:

LAeq Energetski ekvivalentan trajni a-nivo buke

Lmax Najviši a-nivo zvučnog pritiska koji se pojavio

Lmin Najmanji a-nivo zvučnog pritiska koji se pojavio

LA1 Nivo koji je premašen  u 1%    mernog vremena

LA10 Nivo koji je premašen  u 10 % mernog vremena

LA50 Nivo koji je premašen  u 50 % mernog vremena

LA90 Nivo koji je premašen  u 90 % mernog vremena

LA95 Nivo koji je premašen  u 95 % mernog vremena

Osnovni indikatori buke Lday  (ometanje buke za dan, za veče, za noć i za 24h – ukupni indikator buke). 

Dodatni indikatori (merodavni nivo buke i nivo izloženosti).        

3.6. - Izveštavanje

Ponuđač dostavlja periodični izveštaj za svaki ciklus merenja (najkasnije 15 dana od dana izvršenog merenja)
i godišnji izveštaj (najkasnije do 31.12. za proteklu kalendarsku godinu).

U  dostavljenim izveštajima  treba  opisati  metodologiju  rada  praćenja  nivoa  komunalne  buke,  a  rezultate
prikazane tabelarno,  grafički  i  tekstualno objasniti  sa  zaključkom o nivou buke  na predviđenim mernim
mestima.

Izveštaji se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi i to:
 u štampanoj formi, potpisani i overeni pečatom ponuđača, u jednom primerku;
 u elektronskoj formi, elektronskom poštom na adresu  zivotnasredina@subotica.rs, u .doc formatu,

bez pečata i potpisa (po sadržaju identični izveštajima u štampanoj formi).
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3.7. - Cena monitoringa komunalne buke

Vrsta merenja Broj merenja Jedinična cena 
za vrstu merenja 
(u din bez PDV-
a)

Jedinična cena
za vrstu 
merenja 
(u din sa PDV-
om)

Ukupna cena za 
vrstu merenja
(din. bez PDV-a)

Ukupna cena za 
vrstu merenja
 (u din sa PDV-
om)

Indikativna 
merenja

5

Sistematska 
merenja 

5

UKUPNO (din)
               

Датум
Овлашћено лице

Понуђача
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕИЗ ЧЛАНА 75. И 76
ЗАКОНА И

 УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

   А)   ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
дефинисане  чл.  75.  ЗЈН,  а  испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне
набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.б
р

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.
Да  је  регистрован  код  надлежног
органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар (чл.  75.  ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

Правна  лица  :   Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног  привредног
суда; 
Предузетници: Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2.
Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела  као  члан  организоване
криминалне  групе,  да  није
осуђиван за  кривична дела против
привреде,  кривична  дела  против
животне  средине,  кривично  дело
примања  или  давања  мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);

П  р  авна лица:   
1)  Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда  на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита,  кривично  дело  преваре.  Напомена:  Уколико  уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична  дела  која  су  у  надлежности  редовног  кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда  доставити  И УВЕРЕЊЕ  ВИШЕГ  СУДА на  чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да  правно лице  није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; и

2)  Извод  из  казнене  евиденције  Посебног  одељења  за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  неко  од
кривичних дела организованог криминала;  и

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту
пребивалишта  законског  заступника).  Уколико понуђач има
више  законских  заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за
сваког од њих. 
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П  редузетници  и  физичка  лица  :   Извод  из  казнене
евиденције, односно уверење  надлежне полицијске управе
МУП-а,  којим  се  потврђује  да  није  осуђиван  за  неко  од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине,  кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.

3.

Да  је  измирио  доспеле  порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу  са  прописима  Републике
Србије или стране државе када има
седиште  на  њеној  територији  (чл.
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

1) Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је
измирио доспеле порезе и доприносе и 
2) Уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је
измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.

4.

Да  је  поштовао  обавезе  које
произлазе  из  важећих  прописа  о
заштити  на  раду,  запошљавању  и
условима  рада,  заштити  животне
средине,  као  и  да  нема  забрану
обављања  делатности  која  је  на
снази  у  време  подношења  понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број  4 у
поглављу V ове конкурсне документације.

5.

Важеће  дозволе  надлежног
министарства за  послове предмета
набавке  (ваздух,  бука  и  вода) (чл.
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН):

1) Решење о обиму акредитације издато од Акредитационог
тела Србије
2) Решење  о  испуњености  услова  за  мерење  имисије
загађујућих  материја  у  ваздуху  издато  од  надлежног
министарства  (Министарство  пољопривреде  и  заштите
животне  средине  или  Министарство  животне  средине  и
просторног планирања или Министарство енергетике, развоја
и заштите животне средине),
3) Решење о испуњености услова за вршење мерења буке у
животој  средини  издато  од  надлежног  министарства
(Министарство  пољопривреде  и  заштите  животне  средине
или Министарство животне средине и просторног планирања
или  Министарство  енергетике,  развоја  и  заштите  животне
средине) и
4) Решење о овлашћењу за испитивање физичко-хемијских и
сензорских  испитивања  површинских  вода  издато  од
надлежног  министарства  (Министарство  пољопривреде  и
заштите  животне  средине  или  Министарство  животне
средине  и  просторног  планирања  или  Министарство
енергетике,  развоја  и  заштите  животне  средине  или
Министарство  пољопривреде,  трговине,  шумарства  и
водопривреде).

Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.
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Б.     ДОДАТНИ УСЛОВИ  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће
у  поступку  јавне  набавке, дефинисане  овом  конкурсном  документацијом, а  испуњеност  додатних
услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА

Неопходним кадровским капацитетом се
сматра да Понуђач има у радном односу
или  ангажовано  другим  Уговором  у
складу са Законом о раду најмање:
3  (три)   лица  високе  стручне  спреме
профила:  биологија,  хемија,  технологија
или екологија 

1.1) Фотокопија М обрасца Фонда ПИО (пријаве
на осигурање), за лица која су у радном односу
код Понуђача, или
1.2) Фотокопија уговора о радном ангажовању,
уколико  је  лице  ангажовано  код  понуђача  по
другом основу из Закона о раду, и
1.3) Фотокопија дипломе високе стручне спреме
профила:  биологија,  хемија,  технологија  или
екологија

2. КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА

Да  располаже  моторним  возилом  за
излазак на терен

2.1) Фотокопија очитане саобраћајне  дозволе
или уговор о лизингу,  закупу или други доказ
којим је могуће утврдити право власништва или
право располагања и 
2.2) фотокопија важеће полисе осигурања

Понуђач  је  дужан  да,  током  реализације  уговора  за  ову  јавну  набавку,  за  сваку  врсту  радова
обезбеди одговарајуће извршиоце.

У  колико п  онуду   подноси    група понуђача   понуђач је дужан да  за  сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Услов из члана 75. став 1. тачка 5)
ЗЈН  дужен је да испуни понуђча из групе понуђача којем је поверено извршење дела набаке  за  који је
неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно (без подизвођача).
У  колико     пону  ђ  а  ч   подноси     понуду     са     подизво  ђ  а  ч  ем  , понуђач је дужан да за подизвођача достави

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1.  тачка 5) за део набавке који ће извршитит преко поизвођача.  Уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем, понуђач мора сам да испуњава све услове. 

Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може  доставити  у  виду  неоверених  копија,  а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,  чија  је понуда на основу
извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан
на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру
услова јавно доступни.
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Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном и  материјалном одговорношћу оверену  пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,  односно  закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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     IV KРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

1. Критеријум за доделу уговора: 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као  најповољнија  биће
изабрана понуда оног понуђача који је који понуди дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о  додели уговора, наручилац ће  уговор доделити  понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба.  Жребом ће  бити обухваћене  само оне понуде које  имају  једнаку најнижу
понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу  чији  назив  буде  на  извученом  папиру  ће  бити  додељен  уговор.  Понуђачима  који  не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН , (Образац 4);
 Образац изјаве подизвођача о о поштовању обавеза из члана 75. став 2.  ЗЈН (Образац

5);
 Кадровски капацитет (Образац 6);

Техничка спецификација – Образац структуре цена

Модел уговора
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА УСЛУГУ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – 

ВАЗДУХ, ВОДА И БУКА 
ЈН К 19/20

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – (понуђач
уписује свој деловодни број)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач уписан у Регистар понуђача АПР
ДА НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда  подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим учесницима заједничке  понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:
Подизвођач  уписан  у  регистар
понуђача АПР

ДА НЕ

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:
Подизвођач  уписан  у  регистар
понуђача АПР

ДА НЕ

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они  понуђачи  који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГЕ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ – ВАЗДУХ, ВОДА И БУКА

 ЈН К 19/20

Врста трошкова
Цена у динарима  

без ПДВ-а
ПДВ

Цена у динарима 
са ПДВ-ом

1. 2. 3. 4.
МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА
МОНИТОРИНГ
ПОВРШИНСКИХ ВОДА
МОНИТОРИНГ  НИВОА  КО-
МУНАЛНЕ БУКЕ

УКУПНО

Рок и начин плаћања
Сукцесивно,  након  извршених  услуга,  по  достављеним извештајима  о
извршеној услузи у складу са спецификацијом, у року не дужем од 45
дана од дана пријема исправних рачуна од стране Наручиоца, 

Рок важења понуде ______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 60 дана)

Рок за реализацију уговора: Од дана закључења уговора до 30.06.2021. године,
по динамици, на начин и у року предвиђено у техничкој спецификацији

Стопа ПДВ:                          
                              __________________ %

Место извршења услуге У свему према техничкој спецификаицји Наручиоца

- Понуду сачинити према спецификацији услуге која је предмет јавне набавке,  
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,
- Понуда са варијантама није дозвољена,
- Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора,
- Цена се исказује у динарима и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
-  Уколико понуду подноси Група  понуђача  образац понуде  попуњава,  потписује  и  оверава  печатом
овлашћени члан групе понуђача (носилац посла)
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем,
- У случају да има више чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући део  обрасца
копирати у довољном броју примерка,
-  Основни  елементи  понуђене  цене  су  садржани  у  Техничкој  спецификацији те  се  сматра  
 да је сачињен образац структуре цене (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)

Датум Понуђача
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На  основу  члана  88.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“  број
124/2012,14/2015  и  68/2015)  понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  укупан  износ  и
структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је  поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац  је  дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела,  ако  су
израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања
средстава  обезбеђења,  под  условом  да  је  понуђач  тражио  накнаду  тих  трошкова  у  својој
понуди.

Р.бр. Врста трошка Јед.
Мере

Кол. Јединична
цена

Укупна цена

УКУПНО ТРОШКОВИ:

У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду
трошкова припреме понуде за јавну набавку број ЈН К 19/20.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
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(ОБРАЗАЦ 3)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)

потврђујем да понуду за  услугу мониторинга параметара животне средине – ваздух,
вода и бука,  ЈН К 19/20, подносим без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

Напомена: у случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној
понуди,  наручилац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну за  заштиту  конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције,  може понуђачу,  односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.

Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе понуђача
попуњава, потписује  и прилаже засебно.
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(ОБРАЗАЦ 4)

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана  75.  став  2.  ЗЈН («Службени гласник  РС» број  124/2012,14/2015  и
68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ (назив понуђача, седиште, ПИБ, 
матични број)

да  сам при састављању понуде  за  јавну  набавку услуге  моноторинга  параметара  животне
средине  –  ваздух,  вода  и бука,  ЈН  К  19/20 поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне средине, као и
да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

Напомена:  Уколико је  понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан
групе понуђача попуњава, потписује и прилаже засебно.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012,  14/2015  и  68/2015)  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  дајем
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________           (назив подизвођача, 
седиште, ПИБ, матични број)

да  сам  при  састављању  понуде  за  јавну  набавку  услуге  мониторинга  параметара
животне средине  - ваздух, вода и бука, број ЈН К 19/20, поштовао обавезе које произилазе из
важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне
средине, као и да немам забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења
понуде.  

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

подизвођача

Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем.
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(ОБРАЗАЦ 6)

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Ред
бр.

Име и презиме Стручна спрема
Радно место

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Уз табелу се достављају докази наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
По потреби образац се може копирати.

Датум и место Понуђач
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  VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
о јавној набавци услуге мониторинга параметара животне средине 

- ваздух, вода и бука 
редни број ЈН К 19/20

закључен између:

1. ГРАДА  СУБОТИЦЕ,  Гадске  управе,  Суботица,  Трг  слободе  1, ПИБ  100444843,
матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, које заступа Начелник,
Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и

2. _________________________________________________________________,  са
седиштем у _________________________, улица ________________________________ број ___,
ПИБ:  ______________________,  матични  број:  _______________________,  рачун  број:
__________________________________  код_________________________  банке,  које  заступа
директор _________________________(у даљем тексту: Вршилац услуге), са друге стране

_______________________________________  ____________________________________

_______________________________________         ___________________________________

_______________________________________          __________________________________

_______________________________________       ____________________________________

(остали понуђачи из групе понуђача) (назив подизвођача)

Уговорне стране сагласно констатују:
-          да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке
број ЈН К  19/20, за набавку услуге  мониторинга параметара животне средине - ваздух, вода и
бука, 

-     да је Вршилац услуге доставио понуду број _________ од _____ 2020. године која је код
Наручиоца заведена под бројем ************ дана ************** и која се налази у прилогу
уговора и чини његов саставни део,

-    да понуда Вршиоца  услуге у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације, која спецификација – образац структуре цена се налази у прилогу овог
Уговора и чини његов саставни део,

-     да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о
додели уговора за  предметну  услугу,  под бројем **********,  дана **.**.2020.  године,  којом
одлуком је уговор додељен Вршиоцу услуге. 

Члан 1. 
Предмет уговора је услуга вршења мониторинга параметара животне средине - ваздух, вода

и бука,  у свему према условима из техничкие спецификације ради остваривања мера спречавања
или смањења штетних утицаја на здравље људи и животну средину. 
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Члан 2.
Вредност уговорене услуге из члана 1. овога уговора укупно износи:

  __________________________ динара без ПДВ

_________________________  динара  ПДВ

=========================================

Укупно: __________________________ динара са ПДВ

(Словима:  _______________________________________________________________________  и
__/100) 
а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога уговора. 

Уговорена цена је фиксна и она се не може мењати до коначне реализације уговора.
Наручилац  задржава  право  да  не  реализује  уговорену  вредност  из  става  1.  овог  члана

Уговора, у потпуности, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца.

Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора,

врши  на  рачун  Вршиоца  услуге  број  ________________________________________  код
___________________ Банке, сукциесивно, по достављеним извештајима о извршеној услузи у
свему  складу са техничком спецификацијом  и испостављеним фактурама, у року не дужем од
45 дана од дана пријема исправних фактура од стране Наручиоца. 

Реализација уговорене вредности ће се у  2020. години вршити до износа расположивих
средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2020. годину. Обавезе које доспевају у 2021.
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања
обавеза од стране наручиоца.

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету - раздео 4, глава 06, програмска
класификација 0401-0002 – праћење квалитета елемената животне седине  функција 560 – Фонд
за  заштиту животне средине,  позиција  972,  корисник 20,  економска класификација  424911 –
Програм мониторинга параметара животне средине

Регистрација фактуре се врши на број 09693 Градска управа Суботица.

Члан 4.
Вршилац услуге се обавезује да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5

дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла.
Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу
на последњој линији.

 Вршилац  услуге мора  уз  меницу  да  достави  уредно  попуњено  и  потписано  менично
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним
износом од 10 % (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може
наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив».
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан
са  потписом  или  потписима  са  картона  депонованих  потписа.  У  случају  промене  лица
овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу
доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи
од  дана  истека  рока  за  извршење  свих  уговорних  обавеза  понуђача.  Поднето  средство
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финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,  краће рокове,  мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају ако
Вршилац услуге не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити
враћено.

Средство  финансијског  обезбеђења  се  не  може  вратити  док  се  уговор  не  реализује  у
целости.

Менично  овлашћење  треба  да  гласи  на  Град  Суботица,  Суботица,  Трг  слободе  1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46.

Члан 5.
Вршилац  услуге  се  обавезује  да  ће  услугу  вршити  од  дана  закључења  уговора  до

30.06.2021.  године,  по  динамици,  на  начин  и  у  роковима  предвиђеним  у  техничкој
спецификацији Наручиоца
.

Члан 6.
Вршилац услуге се обавезује да  Наручиоцу доставља извештаје у свему у роковима и на

начин предвиђен у техничкој спецификацији Наручиоца.

Члан 7.
Уговор  се  може раскинути изјавом у  писаној  форми која  се  доставља другој  уговорној

страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. 
Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим

односима, као и других позитивно правних прописи који регулишу ову материју.

Члан 9.
Вршилац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без

одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописан начин.

Члан 10.
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће

решавати мирним путем – споразумно.
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност

Привредног суда у Суботици.
Члан 11.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења
Уговора.

Члан 12.

Наручилац  може  повећати  обим  предмета  уговора  о  јавној  набавци  без  спровођења
поступка јавне набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора,  у складу са
чланом 115. ЗЈН.
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Члан 13.
Уговорне  стране  сагласно  изјављују  да  су  уговор  прочитале,  разумеле  и  да  уговорне

одредбе представљају израз њихове стварне воље.

Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Наручиоц задржава 6

(шест) примерка, а Вршилац услуге 1 (један) примерак. 

      ЗА ВРШИОЦА УСЛУГЕ                                                        ЗА НАРУЧИОЦА
              Д и р е к т о р,

                      
________________________                                                                      ______________________
  
                                                                                                                                             МП

Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је

сагласан са садржином модела уговора.
У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем  подизвођача  у

модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини понуду према
упутству Наручиоца.

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи који се прилажу треба да су издати
на српском језику. Уколико је неки од доказа издат на страном језику, обавезно је пирложити превод на
спрски језик оверен од стране судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште  у  затвореној  коверти  или  кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт телефон. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду  доставити на  адресу:  Град  Суботица,  Градска  управа,  Суботица,  Трг  слободе  1,  са

назнаком:  ,,ПОНУДА  ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ  УСЛУГЕ МОНИТОРИНГА  ПАРАМЕТАРА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, ЈН К 19/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској
управи,  Суботица,  Трг  слободе  1,  у  Градском услужном центру,  пријемно  место 10.,  11.  или  12.  

Наручилац ће,  по пријему одређене понуде,  на коверти,  односно кутији у којој се понуда
налази,  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена  по  истеку  времена  до  којег  се  могу  понуде  подносити,  сматраће  се  неблаговременом.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу,
са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
   Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Пожељно  је  да  сви  документи  у  понуди буду  повезани  јемствеником,  тако  да  се  не  могу
накнадно убацивати,  одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете
листови.

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име подносиоца
понуде. 

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје исправке
морају бити парафиране од лица које је потписало понуду. 

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију као и да преузму на
интернет странцама: 

- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs
- на Порталу наручиоца: www.subotica.rs

3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуде је  26.06.2020. године до 11,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до рока

из става 1.,  без обзира на начин достављања.
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4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 26.06.2020. године у просторијама Наручиоца,
у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, у канцеларији 130, први
спрат.

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда дужна

су  да  предају  Комисији  за  јавне  набавке  овлашћење  за  заступање  понуђача,  да  би  могли активно
учествовати у поступку отварања понуда.

Записник  о  поступку  отварања  понуда  потписују  сви  чланови  Комисије  и  овлашћени
представници понуђача.

 5. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа,
Суботица,  Трг  слободе  1,  са  назнаком:  ,,Измена  понуде  за  јавну  набавку УСЛУГЕ
МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЈН К 19/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку УСЛУГЕ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЈН К 19/20, - НЕ ОТВАРАТИ” или

“Опозив понуде за јавну набавку УСЛУГЕ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЈН К 19/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку УСЛУГЕ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТАРА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЈН К 19/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1)
наведе  да понуду подноси са подизвођачем,  проценат укупне вредности набавке  који  ће  поверити
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача. 

Понуђач  у  Обрасцу  понуде наводи назив  и  седиште  подизвођача,  уколико  ће  делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач  у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач  је дужан да наручиоцу,  на његов захтев,  омогући приступ код подизвођача,  ради
утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у  извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у , у

складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку

понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје  име за  обавезе  из  поступка  јавне набавке  и уговора  о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац  ће  плаћање  вршити  сукцесивно,  након  извршених  услуга,  по  достављеним
извештајима о извршеној услузи у складу са спецификацијом, у року не дужем од 45 дана од дана
пријема исправних рачуна од стране Наручиоца.

Авансно плаћање није дозвољено.
Вршилац услуге испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ

100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор.
Регистрација фактуре се врши на број 09693 Градска урапва Суботица.

11.2. Захтев у погледу рока из израду предмета јавне набавке
Услуга  монторинга  параметара  животне  средине  вршиће се  од  дана  закључења уговора  до

30.06.2021. године. 

11.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
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Цена мора бити исказана у динарима, са  урачунатим свим трошковима које  понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза
на додату вредност. У обрасцу понуде навести укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ са
ПДВ-ом.

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом

92. ЗЈН.
Понуда са варијантама није дозвољена. 

Попуст на понуђену цену није дозвољен.

13.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је приликом подношења понуде, дужан да достави:

13.1. Бланцо  соло  меницу  за  озбиљност  понуде  -  понуђач  је  у  обавези  да  приликом
подношења понуде достави бланко  меницу за обзиљност понуде. Меница треба да буде и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији.

 Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на
име гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од
укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом,
«без протеста» «безусловна» и  «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија
картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа
који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са
потписом или потписима са картона депонованих потписа.  У случају промене лица овлашћеног за
заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да
је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 60 (шесдесет) дана дужи од
дана отварања понуда. Наручилац ће активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде:

-  ако  је  понуђач  изменио,  или  опозвао  понуду  за  време  трајања  важности  понуде  без
сагласности наручиоца, иако је понуђач био упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од
Наручиоца као најповољнија,

-  ако је понуђач коме је додељен уговор, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
- ако  понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана, од дана закључења уговора, не достави

тражено средство обзебеђења добро извршење посла. 
Поднето средство финансијског обезбеђења не  може да  садржи додатне услове  за  исплату,

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
По потписивњу уговора са изабраним понуђчем средство финансијског обезбеђења ће бити

враћено.

Изабрани понуђач је дужан да достави:

13.2.  Бланцо соло меницу за добро извршење посла  –  Изабрани понуђач је у обавези да
приликом закључења уговора или најкасније   року од 5 дана,  од дана закључења уговора достави
бланко сопствену меницу за добро извршење посла.  Меница треба да буде потписана од стране лица
овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији.

 Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на
име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од
укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом,
«без протеста» «безусловна» и  «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија
картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа
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који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са
потписом или потписима са картона депонованих потписа.  У случају промене лица овлашћеног за
заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да
је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од
дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не  може да  садржи додатне услове  за  исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за  добро извршење посла у  случају  ако
Вршилац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити
враћено.

14.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансије.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у

Министарству заштите  животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,

запошљавање, борачка и социјална питања. 

15.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

16.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке  и  неправилности  у  конкрусној  документацији,  најкасније  5  дана  пре  истека  рока  за
подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој
интернет страници. 

Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним
информацијама или појашњењима конкурсне  документације   –  УСЛУГЕ  МОНИТОРИНГА
ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -  ЈН К 19/20.” 

Уколико  заинтересовано  лице  упути  захтев  за  додатним информацијама  или  појашњењима
конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs у току трајања
радног времена наручиоца од 07,00 до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом
када је примљен.

Уколико  заинтересовано  лице  упути  захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима
конкурсне документације е-маилом на адресу  javnenabavke@subotica.rs радним данима након истека
радног времена наручиоца, тј. након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца
следећег радног дана.
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Уколико  заинтересовано  лице  упути  захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима када наручилац не ради
(викендом или у данима државног празника) примљени захтев ће се  евидентирати првог следећег
радног дана.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за  подношење  понуда,  дужан  је  да  продужи  рок  за  подношење  понуда  и  објави  обавештење  о
продужењу рока за подношење понуда. 

По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  нити  да
допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

17.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид)  код понуђача,  односно његовог подизвођача,  наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач  не сагласи са исправком рачунских грешака,  наручилац ће његову понуду

одбити као неприхватљиву. 

           18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве  5).
 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената,  као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  подносилац пријаве,  кандидат,  односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил:
javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
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Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  заштиту  права  путем  електронске  поште  на
емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у  току  трајања  радног  времена  наручиоца  од  07,00
часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен.

Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  заштиту  права  путем  електронске  поште  на
емаил: javnenabavke@subotica.rs  данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног
празника) примљени захтев ће се  евидентирати првог следећег радног дана.
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,  против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,  садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда,  без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.  став 2.  овог закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.                 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка,  рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца  захтева,  у  том захтеву  се  не  могу оспоравати  радње наручиоца  за  које  је  подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
120.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда. 

Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 120.000,00 динара, уколико захтев подноси након отварања понуда. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која мора

да садржи следеће елементе:
(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2)  да  представља  доказ о  извршеној уплати  таксе  што  значи  да  потврда  мора  да  садржи

податак  да  је  налог  за  уплату  таксе,  односно налог  за  пренос  средстава  реализован,  као  и  датум
извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5)  шифру плаћања: 153 или 253;
(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права 
 (7)  сврха:  такса  за  ЗЗП;  назив  наручиоца;  број  или  ознака  јавне  набавке  поводом које  се
подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату,  први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или

поште,  који садржи и  све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и
назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне
таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која
садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских
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средстава,  корисници средстава  организација  за  обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе,
за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.

  Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.кјн.гов.рс. 
  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. Закона

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

22. ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује достављањем доказа
према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном документацијом где су услови
ближе дефинисани.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у
складу са чланом 79. став 7. ЗЈН

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може
уместо доказа, приложити своју  писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.

Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног става.

23. ПОВЕРЉИВОСТ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем

десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у

складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

24. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може тражити

од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће прослеђени у
писаној форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за појашњење
понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми.

25. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања

понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела,  ако  су  израђени  у  складу  са
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техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

26. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може  да  изврши измену Конкурсне  документације  сагласно члану 63.  Закона  о

јавним набавкама.

27. ПРИМЕНА ЗАКОНА
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, стандардима и

техничким условима који важе у Републици Србији.
Извођење  радова  ће  се  вршити  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи,  Посебним

узансама  о  грађењу,  пројектном  документацијом,  прописима,  стандардима,  правилима  струке  и
Законом о облигационим односима.

Подношењем  понуда  понуђачи  потврђују  да  су  потпуно  упознати  са  важећим  законима,
подзаконским  актима,  уредбама  и  правилима  који  на  било  који  начин  могу  утицати,  или  се
примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова.

28. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде

или није могуће упоредити је са другим понудама и
6) понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави поступка
јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису испуњени услови за
доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења
одлуке.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања
понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

29. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и конкурсне
документације и ако  уз тражене доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова поднесе и
следеће обрасце и акте, попуњене и од стране овлашћеног лица потписане:

 Образац 1 – Понуда;
 Образац 2 – Трошкови припреме понуде (није обавезно);
 Образац 3 – Изјава о независној понуди;
 Образац 4 – Изјава о поштовању обавеза;
 Образац  5  –  Изјава  о  поштовању  обавеза  за  подизвођача  –  у  случају  да  наступа  са

подизвођачем,
 Образац 6 – Кадровски капацитет
 Техничка спецификација – Образац структуре цена

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку услуге 
мониторинга параметара животне средине – ваздух, вода и бука, ЈН К 19/20 

                                                                    46/47



 Модел уговора
 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на

извршење јавне набавке – у случају заједничке понуде
 Бланко  соло  меница  за  озбиљност  понуде  са  меничним  овлашћењем,  доказом  да  је

меница регистрована у НБС, копија картона депонованих потписа.
   

Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом.
Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, потписани од

стране  овлашћеног  лица  Понуђача  и  оверени  печатом  Понуђача.  За  лакше  попуњавање  образаца,
дозвољено је копирање истих, са истим садржајем.

Ако  понуду  подноси  група  понуђача  овлашћени  представник  групе  понуђача  потписује  и
оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној документацији одређено да мора сваки члан
групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у ком случају се обрасци фотокопирају у потребном
броју).

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним читким копијама, а наручилац
може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора  захтевати  од  Понуђача,  чија  је  понуда  на  основу
извештаја  комисије  за  јавну набавку оцењена као најповољнија,  да  достави оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа. 

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет  страницама
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4) ЗЈН. Додатне услове
група понуђача испуњава заједно (без подизвођача).

Уколико понуђач подноси понуду са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан да  за  подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4) ЗЈН, Уколико понуђач подноси
понуду са подизвођачем, понуђач мора сам испуњавати све услове.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених  доказа,  наручилац  ће  његову  понуду  одбити  као
неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ  из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  који  је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ,  понуђач  доставља копију
електронског документа у писаном облику,  у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском
облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,  односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
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